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ERKENNINGSREGLEMENT KINDEROPVANGINITIATIEVEN
CULTURELE VERENIGINGEN.

GEORGANISEERD

DOOR

SOCIO-

Juridische grond
e

Decreet van 22 december 201/ houdende het lokaal bestuur, meer bepaald artikelen 40 en 41

betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
e

Bestuursdecreet van 7 december 2018.

e

Artikel 113 van het Wetboek van de Inkomstenbelasting, § 1, 1° en 3°, zoals gewijzigd bij de
wetten van juli 1994, 6 juli 2004 en 27 december 2005.

Motivering
e

In Melle zijn er enkele vzw's die in de vakanties kampen organiseren voor kinderen. Deze
kampen vallen onder kinderopvang en komen dus in aanmerking om fiscale attesten te
voorzien voor de ouders.

°

Momenteel is er nog geen erkenningskader om deze vzw's officieel te erkennen bij de
gemeente, zodat de fiscale attesten opgemaakt en uitgereikt kunnen worden.

e

Dit erkenningsreglement, gebaseerd op het erkenningsreglement voor sportverenigingen,vult
dit hiaat en maakt het mogelijk voor de vzw's om erkenning aan te vragen.

e

Het reglement is bewust laagdrempelig en vereist enkel de kernelementen die verwachten van
verenigingen. Op deze manier is de aanvraag tot erkenning een gemakkelijke opgave voor de
vzw's en blijft de administratie beperkt.

Inspraak, advies en bijlagen
e

Verslag cultuurraad d.d. 20 april 2021.

Stemresultaat
met algemeenheid van stemmen

Besluit

Artikel 1

De gemeenteraad keurt het erkenningsreglement voor kinderopvanginitiatieven
georganiseerd door socio-culturele verenigingen goed.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit
reglement.

Artikel 3

De cultuurbeleidscoördinator en de diensten jeugd, cultuur en sport ontvangen een
kopie van deze beslissing.

Artikel 4

Deze beslissing wordt doorgestuurd naar de toezichthoudende overheid en
gepubliceerd op de website van de gemeente.
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Erkenningsreglement kinderopvanginitiatieven georganiseerd door socioculturele verenigingen

De erkenning houdt in dat de vereniging fiscale attesten kan verstrekken aan hun
deelnemers.
Blanco fiscale attesten kunnen bekomen worden bij de jeugddienst.
Wetgeving over het verstrekken van fiscale attesten kan u vinden op de website:
https://www.vlaanderen.be/publicaties/het-jeugdwerk-en-de-fiscale-aftrek
Kinderopvanginitiatieven georganiseerd door socio-culturele verenigingen zullen
automatisch erkend worden door het gemeentebestuur indien zij voldoen aan volgende
voorwaarden:
1. opgericht door een privé-initiatief zonder winstoogmerk;
2. heeft een werking op het grondgebied Melle, of toch het grootste deel van de
werking;
3. moet een actief kinderopvanginitiatief kunnen aantonen;
4. is lid van één van de adviesraden;
5. kan een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voorleggen.

De erkenning kan aangevraagd worden door de bewijsstukken op te sturen naar Jeugddienst
Melle, Gemeenteplein 1 9090 Melle of via jeugddienst@melle.be.

